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Ja, en dan is it alwer maart. Foar dit jier de 
earste Skille. As redaksje ha wy foarich jier 
al besletten om fan dit jier ôf fjouwer Skilles 
út te bringen, yn maart, juny, septimber en 
desimber.  
It jier is alwer goed begûn. Sa hawwe wy in 
prachtige spokentocht yn febrewaris han, 
gruttendiels troch hiele enthousiaste 
frijwilligers út ús doarp  mooglik makke. 
Fierderop yn dizze Skille in ferslach fan 
Janneke Themmen oer de spokentocht. Op 
de jierlikse ledengearkomste fan it 
doarpsbelang is it tema fan it doarpsfeest 
fan 2019 bekend makke.  --> 
 

Maart                     184                  Nûmer 1/ 2018 
Achtentritichtste Jiergong 

Yn dizze skille û.o.: 

Fan de redaksje 
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Eltsenien kin wer oan de slach om de earste tariedings foar de 
fersieringen, weinen ensf. te meitsjen. 
  
Foar dit jier stean der noch mear saken op it programma. De Foeke 
Sjoerdsskoalle hat 150 jier bestien. De reuny kommisje is drok dwaande 
mei de reuny yn maaie. Mear dêr oer kinne jo ek yn dizze skille lêze.  
 
Ùs redaksjelid Piter Hoogland hat it 
beslút naam om te stopjen mei it 
redaksjewurk. Spitich, ús ienichste 
man yn it bestjoer. Ik tink dat Piter it 
ek wolris swier han hat mei ús froulju. 
Mar it is net oars.  
Piter hat de ôfrûne jierren foar de 
redaksje faak op besite west by 
undernimmers yn ús doarp foar de 
rubryk “Bedrijf in beeld”.  
Sa ha wy in blik achter de skermen 
krigen by de undernimmers. Piter frege nei it untstean fan harren 
undernimming, nei wat de undernimmers beweegt en fansels in tal 
persoanlike fragen om harren in bytsje better kennen te learen. Yn dizze 
skille kinne jim lêze dat Piter op besite west is by Sam yn de Donge. 
Piter, bedankt foar dyn bydragen oan de Skille!.  
 
It soe moai wêze as wy wer ien as twa mannen yn de redaksje krije 
koenen. It is net dreech hjer! Wy binne wol gesellich en it kostet net al te 
folle tiid. We sille hjir en der ris ien freechje de kommende moannen.  
 
Foar no earst ha jim wer in nije Skille yn hannen. Wy winskje jim in soad 
lêswille ta. 
 
Dieta Holwerda 
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Nijs fan de ponghâlder: 
 
Lêzers om útens: 
K. de Bruin 
A. Van Driesum 
G. Tilkema 
F. Tilkema 
A. Kingma 
M. Mulder-Dekker 
R. Linthof 
R. Bosgra 
 
Ferienings: 
Drumband UDI 
Muziekvereniging UDI 
Ver. Voor Dorpsbelang 
 
Buertferienings: 
De Buorren 
Grienewei 
Lytse Buorfinne 

 
 

Tige tank foar jim stipe! 
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Dûmny's	tinzen	
GELOOF HET (NIET) 
 

Natuurlijk is het onzinnig om te geloven… 
…dat Jezus Christus de zoon van God is; 
…dat Hij geboren is uit de maagd Maria; 
…dat Hij nooit iets verkeerds gedaan heeft; 
…dat Hij zieke mensen beter maakt; 
…dat Hij hoop geeft aan mensen zonder toekomst; 
…dat Hij omziet naar mensen die niet meetellen; 
…dat Hij de enige weg tot God is; 
…dat Hij gestorven is voor mij; 
…dat Hij uit het graf is opgestaan; 
…dat Hij mij in het reine brengt met God; 
…dat Hij mij het leven geeft, door de dood heen; 
…dat Hij laat zien dat God mij liefheeft. 
 

Natuurlijk, onzin allemaal. Wie gelooft dat vandaag de dag nog? Het voegt 
ook niets toe. Wat heb je aan een geloof dat je op je zwakheden wijst. Dat 
zegt: je bent niet zo best als je denkt. Dat is toch niet meer van deze tijd? 
Kom op, wees wijzer. Leef nu. Geloof in jezelf! 
 
Maar... euh… stel dat het geen onzin is. Stel dat het allemaal wel waar is.  
Stel je eens voor…  
…dat Jezus Christus de zoon van God is; 
…dat Hij geboren is uit de maagd Maria; 
…dat Hij nooit iets verkeerds gedaan heeft; 
…dat Hij zieke mensen beter maakt; 
…dat Hij hoop geeft aan mensen zonder toekomst; 
…dat Hij omziet naar mensen die niet meetellen; 
…dat Hij de enige weg tot God is; 
…dat Hij gestorven is voor mij; 
…dat Hij uit het graf is opgestaan; 
…dat Hij mij in het reine brengt met God; 
…dat Hij mij het leven geeft, door de dood heen; 
…dat Hij laat zien dat God mij liefheeft. 
 

Dan zou dat geweldig zijn om te geloven. Toch?  
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AED	getraind	2018	
Initiatiefnemers AED: Dorpshuis de Terp, Dorpsbelang, Ropta 
Boys en de Protestantse kerk. 
 
Ook dit jaar volgden een aantal mensen weer de training eerste hulp en 
bediening AED. De scholing was weer net iets anders, maar verfrissend 
en leuk.  
 
Er komen steeds weer nieuwe elementen en ook weetjes aan de orde.   
Wist jij dat er 300-400 keer per week een oproep is in Nederland en …. 
dat Nederland in vergelijking met andere landen veel hoger scoort in de 
slagingskans en …. dat in Friesland de meest geregistreerde AED-ers 
zijn??? 
 
Belangrijk:  Direct 112 bellen!!  
  Zij geven meteen instructies hoe te handelen.  

AED apparaat (laten) halen. Ook het AED apparaat geeft 
instructies. 
Reanimeren en beademen, Defibrilleren  
Wachten op professionele hulp.  

 
Bij een AED oproep worden 20 mensen opgeroepen om de AED te halen 
en 20 om te starten met eerste hulp. Voorwaarde voor een oproep is, dat 
je geregistreerd moet zijn bij hartslagnu.nl. We weten niet of alle 
geschoolde mensen uit Oosternijkerk geregistreerd staan. Hopelijk wel!! 
Dit moet elke twee jaar opnieuw!!  
Bij een AED oproep komt de instructie, het adres en de route in het 
beeldscherm van je telefoon. 
 
Ons AED apparaat is weer getest. Dit jaar wordt nog een batterij 
vervangen. Het is wel triest dat er dit laatste jaar steeds vernielingen zijn 
bij het AED apparaat. Hopelijk gaan de daders inzien hoe groot het 
belang is dat het apparaat in tact is en bereikbaar. 
 
Dank ook dit maal weer aan onze trainer Dik Zijlstra van BHV Friesland! 
Ons certificaat is in de maak, maar komt eraan!! 
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Ben jij geschoold en geregistreerd op www.hartslagnu.nl   
Nee?? Doe het dan nu !! 
Voor meer info zie de link naar www.hartslagnu.nl 
 
Een AED kan levensreddend zijn, er is 60-80% kans op overleven 
met een AED. 
We roepen daarom mensen op met ons mee te doen !!! 
 
Wil jij de volgende keer ook deelnemen aan de training Reanimatie 
met een AED….. 
dan kan je het nu al doorgeven aan: 

Anneke Dijkstra corenanneke@knid.nl   telefoon   
242066 

Annie Bremer anniebremer@gmail.com   telefoon   
241937 
 
Dan wordt je begin 2019 uitgenodigd voor de AED scholing 
De scholing is gepland op 

WOENSDAG 6 FEBRUARI 2019 
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Gaswinning in onze regio 
Oosternijkerk ligt tussen de gaswinningsgebieden in Morra, Engwierum 
en Ternaard. Het is dus belangrijk om te volgen wat voor activiteiten hier 
gebeuren en of dit gevolgen kan hebben voor onze leeefomgeving. Als 
bestuur van het dorpsbelang hebben wij de expertise natuurlijk niet in 
huis en het is voor ons ook onmogelijk om alles goed te volgen. Hiervoor 
moet je je namelijk goed in de materie verdiepen. Wij hebben ons een 
paar jaar geleden aangesloten bij “de Fêste Grûn”. Wij steunen de 
activiteiten en doneren jaarlijks een kleine bijdrage voor de onkosten van 
deze stichting. 
De stichting Fêste Grûn Dongeradiel houdt zich bezig met de gevolgen 
van gaswinning binnen onze gemeente. Op de website van de stichting 
kunt u verslagen lezen van de bijeenkomsten uit de regio, opiniestukken, 
persberichten en lopende zaken. 
 
Contactgegevens :  
St Feste Grun Dongeradiel 
Stimhusstrjitte 30, 
9153 BH Brantgum. 
 
 
 

Bestuur : 
Voorzitter mevr F. P. M. van de Aar 
(Moddergat) 
Secretaris mevr M. Bakker 
(Brantgum) 
 Penningmeester dhr D. Anema 
(Nes) 

e-mail :  festegrundongeradiel@gmail.com 
website :  www.festegrun.nl 
  
Bij het afstemmingsoverleg inzake de gaswinning bij Ternaard zijn er toch 
wat verontrustende zaken naar voren gekomen. Het blijkt dat er in steeds 
meer dorpen verzakkingen en scheuren in muren worden geconstateerd. 
Omdat er niet aangetoond kan worden dat het daadwerkelijk door 
gaswinning komt, wordt er vaak niks mee gedaan. Er is door de regering 
een schadeloket ingesteld. Maar deze mensen ontvangen geen klachten 
van schade. 
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Omdat het formulier niet heel gebruiksvriendelijk is heeft men 
aangegeven dat van iedere verzakking en/of scheur foto’s en een verhaal 
op papier kan worden gezet. Deze worden dan gebundeld en aan een 
medewerker van het schadeloket  gegeven. 
Van Fêste Grûn hebben ze contact met dit schadeloket. Binnenkort is 
hier ook meer info over te verwachten. 
 
Groencommissie 
Het onderhoud in de dorpsbossen werd de laatste jaren bemoeillijkt door 
Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer wil namelijk dat de leden van de 
Groencommissie, die jaarlijks de bospaden vrijhouden en het bos 
gedeeltelijk onderhouden en uitdunnen, fors gaan betalen voor het hout.  
Begin dit jaar ontvingen we van Staatbosbeheer bericht dat het groot 
onderhoud, dat in Noordoost Friesland gepland staat, weer met een jaar 
wordt opgeschoven naar begin 2019. Op onze vraag of de 
groencommissieleden toch onderhoud mogen verrichten, werd 
geantwoord dat ze dan wel het volledige bedrag voor het hout moeten 
gaan betalen.  
Dit is voor onze groencommissieleden natuurlijk erg demotiverend. In 
eigen tijd, met eigen materieel onderhoud plegen en hiervoor het volle 
pond moeten betalen….. 
Chris Miedema heeft daarom besloten om het spreekwoordelijke “bijltje 
er bij neer te gooien. Hij “kapt”er mee. Wij vinden dit jammer, maar 
kunnen dit goed begrijpen en hebben staatbosbeheer hiervan op de 
hoogte gebracht. 
Het is zo onbegrijpelijk, in onze ogen, dat Staatbosbeheer de vrijwilligers 
die onderhoud aan de bossen willen plegen afstoot. Wat zou het namelijk 
mooi zijn als er samengewerkt zou worden. We hebben immers een 
gezamenlijk belang. Zij willen graag dat de dorpsbossen onderhouden 
worden en wij willen dat onze bewoners gebruik kunnen maken van de 
bosjes. Blijkbaar is dit gezamenlijke belang niet zo groot en draait alles 
om de opbrengst van de houtkap. Dit is overal in onze gemeente terug te 
zien. 
 
Het verharden van het pad rond het bos, dat gepland was op 10 maart jl. 
is op verzoek van de gemeente verschoven. Wordt vervolgd… 
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Activiteiten zijn belangrijk in ons dorp. Het verbindt ons met elkaar. Als 
dorpsbelang proberen we daarom elk jaar een aantal vaste activiteiten te 
plannen en daarnaast iedere keer weer wat nieuws te verzinnen. Zo 
hebben we 2 jaar geleden “Jong kookt voor oud” georganiseerd, vorig 
jaar hebben we een reisje naar de Weerribben gemaakt met de 65 
plussers en dit jaar hebben we al een spokentocht gehouden. Voor dit 
voorjaar staan er nu nog een aantal vaste activiteiten op het programma. 
 
Op de woensdag 28 maart a.s. kunnen de basisschoolkinderen 
paaseieren verven op school. Deze zullen wij jureren en vervolgens 
uitstallen bij Piet en Saakje de Boer. 
 
Ook op koningsdag zullen we traditioneel weer een gezellige dag 
organiseren. Het programma is als volgt:  
9.00 uur    muziek en drum door de Buorren.  
10.00 uur  gezamenlijk koffiedrinken voor alle dorpsbewoners in het  
  dorpshuis.  
10.00 uur Skelterrace en ponyrijden bij het dorpshuis voor 

basisschoolkinderen 
14.00 uur Start Autopuzzeltocht. Inleg € 5,00 per auto.  
  Na de autopuzzeltocht een gezellige nazit in de Terp. 

Het ballenbad en springkussen zullen natuurlijk niet 
ontbreken. 

 
Van 15 tot en met 18 mei is de Avond Vierdaagse. 
Inschrijven kan op dinsdag 15 mei vanaf 18.00 uur. De start is dagelijks 
tussen 18.15-18.45 uur vanuit het dorpshuis en de inleg bedraagt  
€ 3,00 ( inleg bij 1 avond = € 2,50) 
 
Het is inmiddels een paar jaar geleden dat we een 
buurtenvolleybaltoernooi hebben gehouden. Het is leuk, sportief en er is 
vaak sprake van een gezonde strijd !! Daarom willen we dit toernooi 
graag weer eens met de buurten houden.  
Op woensdagavond 6 en vrijdagavond 8 juni staat het volleyballen 
gepland. Nadere informatie zult u tzt krijgen middels een flyer en /of via 
de buurtvereniging. 

Namens het dorpsbelang 
Dieta Holwerda 
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Zendingscommissie	
Nieuws vanuit de zendingscommissie. 
 
U zult het ongetwijfeld hebben gezien 
tijdens Valentijnsdag. Een presentje 
van een anonieme gever.  
Wij hopen dat de klaproos veel liefde 
van God mag zaaien bij uzelf en uw 
naasten.  
 
Namens de zendingscommissie en de 
Protestantse Gemeente van 
Oosternijkerk.  
 
 
 
 
 

Oars	Aktyf	
 
Nadat we in februari een geslaagde muzikale middag met “Hamme Hos” 
hebben gehad, is het 19 april alweer de laatste bijeenkomst van dit 
seizoen. 
Deze middag komt Age de Jong met de film van het uitje van vorig jaar 
naar de Weerribben. 
Na afloop doen we nog een paar ronden bingo. 
Ook is er weer de mogelijkheid om te blijven eten in ”de Terp”, zie ook de 
bijdrage van het dorpshuis in deze Skille. 
Opgave voor deze middag en/of het eten bij Hilda: tel. 242085,  
tot maandag 16 april. 
Tot ziens, Grietje en Hilda
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De tiid hâld gjin skoft. It is alwer 2,5 moanne lyn dat wy ús 
Krystkonsertspecial hienen. It tsjerke siet moai fol en it wie in smûke en 
leafdefolle middei. Wy hoopje dat jo krekt sa genoten ha as ús. Dernei 
wie it echt tiid foar Kryst. Ik klinkt alwer sa lang lyn. Krystjûn by de tsjinst 
blaze, moarns betiid troch it doarp, lekker ite yn it doarpshûs, de 
tsjerketsjinst begeliede, dat makket by ús toch wol it echte Krystgefoel 
los. Nei Kryst wie it tiid foar de oaljekoeken.  
Wy hoopje dat se jo wer smakke ha. 
Nei in fertsjinne fakânsje, moasten wy wer hurd oan it wurk. Yn it kader 
fan LF2018 wie it federaasjefestival dit jier wat oars as oars. Yn plak fan 
5 korpsen, wiene der no 13 korpsen oan it striden foar de prizen. Dit jier 
wie net alle de federaasje fan Oost Dongeradeel fan de partij, mar ek de 
korpsen fan West Dongeradeel en Ferwerderadiel. Nei in koarte 
foarberieding wie it op sneon 17 februaris safier. Alle korpsen moasten in 
ynspylwurk, in grut wurk en in solistisch wurk spylje. De sjuery wie 
kritisch. Uteindelijk gie de Lauwersfanfare fan Ie/Engwierrum mei de 1e 
priis nei hûs. Excelsior Ferwert won de twadde priis en Concordia út 
Wânswert mocht de 3e priis mei nei hûs nimme. Oars hienen wy altiid in 
wikselbeker, dy moast de winnaar it oare jier wer ynleverje. Mar sjoen dit 
spesjale festival, meie de winnende korpsen de bekers hâlde. Ek oars as 
oars wie dit jier de ferplichte solo. Us solist wie Gjalt van der Zee op 
bastrombone. Wy mochten as earsten it podium op en mei syn fersje fan 
‘The Bass in the Ballroom’, wie der gjin solist dy’t dêr oerhinne gie. Dat 
Gjalt mocht oan it ein fan de dei de solistenpriis yn ontvangst nimme, 
geweldich! Op it moment fan skriuwen sitte in oantal fan ús leden drok yn 
de tarieding foar it solistenconcours. Dit jier mei 70 dielnimmers op sneon 
3 maart yn de ‘nije Dobbe’  te Anjum. Op it moment fan lêzen is dit al 
foarby. Hâld foar de útslach facebook en de website yn de gaten.  
De kommende tiid sit UDI, sa as gewoanlik, ek net stil. Der stean wer 
moaie dingen op ‘e planning. Sa sille wy dit jier krekt wat faker yn it tsjerke 
blaze tidens de tsjinsten op snein te moarn. Ek binne wy oanwêzig by de 
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reuny fan de skoalle. Op sneon 12 maie stiet der in moai konsert op de 
planning. Tiid, tema en plak wurde letter bekend makke. Mar, set de 
datum fêst yn de agenda, sa at it no lyket is it op jûntiid! Yn de folgjende 
Skille heare je mear oer ús aktiviteiten dit jier. Binne jo beneid nei mear 
ins en outs fan UDI? Folgje ús dan fia ús facebookside.  
Rinskje  
 
 
 
	
 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Oosternijkerk is weer een zelfstandig ondernemer rijker!  
 
Graag stel ik mijzelf eerst even aan u voor. Mijn naam is Yvonne Gardenier 
en woon met Peter Martijn Holwerda en dochter Myrthe aan De Lyts Ein 
25 hier in Oosternijkerk. 
 

Sinds maart van dit jaar ben ik gestart als Zelfstandig JEMAKO 
Distributiepartner en wil hier graag  wat meer over vertellen aan u. Voor 
een aantal dorpsbewoners zullen de JEMAKO producten ongetwijfeld al 
bekend zijn en deze zijn dus vanaf nu ook in Oosternijkerk te verkrijgen. 
 

Als Zelfstandig JEMAKO distributiepartner lever ik kwalitatief 
hoogwaardige reinigingsproducten aan particulier en bedrijf. Voor 
badkamer, keuken en raam en van vloer tot auto, alles eenvoudig schoon! 
 

U kunt bij mij terecht voor persoonlijk advies aan huis, het plaatsen van 
losse bestellingen, het lenen van test-sets en het boeken van 
thuispresentaties; als gastvrouw ontvangt u een leuk geschenk! 
 
Hartelijke groeten en graag tot ziens!  
 
Yvonne Gardenier 06-111 61 397 
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Hoe	is	it	no	mei?	
Hoe is it no mei, goeie vraag … 
Mijn naam is Geurt Wolsink. 
Ik heb vanaf eind 1974 tot 1998 in 
Oosternijkerk gewoond samen met mijn 
ouders Dick en Anneke en mijn favoriete 
zus Tatjana. 
We woonden aan de Grienewei 25, een 
mooie plek met een weids uitzicht tot aan 
de zeedijk. 
We hebben daar altijd veel achter in de 
velden omgespaand, was een prachtige 
tijd. 
Na de lagere school ben ik naar de HAVO 
in Dokkum gegaan waar ik na enkele 
jaren intensieve studie toch het 
felbegeerde diploma niet heb behaald. 
Hierna ben ik in Leeuwarden aan de 
Middelbare Laboratoriumschool gaan 
studeren waar ik de opleiding tot 
chemisch analist heb voltooid. 
Voor deze opleiding heb ik stage gelopen aan de Rijksuniversiteit in 
Groningen, wat een erg leuke en leerzame ervaring was. 
En toen moest er eigenlijk een baan worden gevonden in deze branche 
maar dat viel niet mee, de banen lagen hier in het noorden niet voor het 
oprapen. 
Na verschillende sollicitaties en zo’n drie jaar uitzendwerk voor 
verschillende werkgevers (o.a. seismologisch onderzoek voor de NAM, 
productiewerk bij Enna aerosols) heb ik mij in 1996 opgegeven voor een 
omscholingscursus voor machinaal verspaner, een hele andere tak van 
sport. 
Dit was een werken – leren traject waar ik een opleiding kreeg aan een 
praktijkschool in Leeuwarden en stage liep bij de aangesloten 
metaalbedrijven. 
Bij mijn toenmalige stageadres (Prins Dokkum) kon ik niet blijven maar 
via via ben ik bij Machinefabriek van Minnen & Bos in Surhuisterveen 
terecht gekomen waar ik nu nog steeds werk als cnc frezer. 
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In 1998 ben ik geëmigreerd naar Marrum om daar samen te gaan wonen 
met de liefde van mijn leven Tineke. 
Inmiddels ben ik daar redelijk ingeburgerd. 
26 september 2004 werden we verblijd met de 
geboorte van onze dochter Nynke, die ten tijde 
van het schrijven van dit epistel al een fijne 
puberende meid is. 

 
Mijn grootste hobby 
is nog steeds het 
houden en kweken 
van slangen, iets 
waar ik me in 
Oosternijkerk ook al 
mee bezig hield. 
Er kruipen hier 
(afhankelijk van de 
tijd van het jaar) ongeveer 30 slangen rond op 
zolder. 

Met wisselend succes probeer ik met deze dieren te kweken. 
Wat wel leuk is om te vermelden is dat er door mij gekweekte slangen 
rondkruipen in de dierentuinen van Boedapest en Manchester. 
Verder drum ik nog wat in een paar bands (o.a. punkrockband BAGGER) 
en mag ik zo nu en dan wel eens een pijltje keilen 
Dit is in het kort hoe het er met mij heen ligt … 

 	



15 
 

 
 
De lente komt er weer aan, maar wat hebben we een geweldige 
‘voorjaarsvakantie’  met ijs en sneeuwpret gehad! 
 
We hebben een paar geweldige activiteiten gehad de afgelopen 
maanden. 
 
Concert Udi was erg geslaagd. 
 
Voor het eerst hebben wij een activiteit gehad als  Hymphamp, helaas 
was het niet heel druk. Maar gelukkig hebben wij alleen maar lovende 
reacties gehad over deze avond. 
 
Het Darttoernooi was zoals de voorgaande jaren, een gezellige druk 
bezochte avond! 
 
Hieronder vinden jullie de jaaragenda, deze activiteiten kunnen jullie 
alvast op de kalander zetten want deze staan vast! 
 
Komende activiteiten 2018 
 
* Lentematinee   (24 maart 2018) 
* Dorpsklaverjassen   (6 april 2018) 
* School reünie   (26 mei 2018) 
* 11 dorpshuizenfietstocht  (2 juni 2018) 
 
In de volgende skille zullen wij weer een jaaragenda presenteren. 
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Let op! Bent u nog geen vrijwilliger maar lijkt het u leuk om 
bijvoorbeeld zo nu en dan een bardienst te draaien, op een 
doordeweekse avond of in het weekend? Geef u dan op als 
vrijwilliger bij één van onderstaande bestuursleden of stuur een 
mail naar dorpshuisdeterp@hotmail.com 
 
Mocht u vragen, opmerkingen of leuke ideeën hebben dan horen wij 
deze graag, u kunt ons bereiken via de email 
dorpshuisdeterp@hotmail.com of benader één van onderstaande 
bestuursleden. 
 
André Beeksma (Voorzitter) 
Peet Kuiper 
Paulien Jagersma (secretaresse) 
Mark Boersma 
Teade Anne Holwerda 
Geke Braaksma (Penningmeester) 
Grietsje Linthof 
Voor de allerlaatste nieuwtjes, aankondigingen, foto’s en meer zijn wij 
ook te volgen op Facebook, wij begrijpen heel goed dat niet iedereen op 
de hoogte is met de moderne technologieën dus blijven we natuurlijk 
ook gewoon doorgaan met het verspreiden van huis aan huis berichten. 

 
Tot de volgende Skille. 

Paulien Jagersma 
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We zijn al een tijdje druk bezig met de voorbereidingen voor de speciale 
uitvoering. En na de voorjaarsvakantie zijn de kinderen hiermee aan de 
slag gegaan. De uitvoering is op  
 

zaterdagmiddag 30 juni 
 
Iedereen is van harte welkom! Dus komt allen! 
 
Gymtijden voor 2018: 
Groep 1 + 2:                   13.30-14.30 uur 
Groep 3:                         14.30-15.30 uur 
Groep 4+5+6:                 15.30-16.30 uur 
Freerunning (gr. 7+8):    16.30-17.30 uur 
Afmelden voor de gym kan op 1 januari en 1 juli 
 
Oproep! 
Wij zijn op zoek naar iemand die een uurtje les wil geven aan een 
enthousiaste groep dames op de donderdagavond. Het belangrijkste is 
om samen op een gezellige manier op muziek in beweging te zijn. Dus 
ben jij of ken jij iemand die het leuk vindt om dit enthousiasme op een 
ander over te brengen, neem dan contact op met Froukje Wiersma. 
Het seizoen loopt jaarlijks van september t/m april. 
Locatie en geluidsapparatuur is aanwezig. Vergoeding i.o. 
Check ook ons Facebookpagina, Sport Staalt Spieren Oosternijkerk 
Hier staan foto’s en het laatste nieuws op. 
 
Een sportieve groet namens, 
het bestuur van gymnastiekvereniging S.S.S. 
 
Janny Kuipers Voorzitter               tel: 241938 
Aukje Weidenaar Secretaresse     tel:720306 
Aaltsje Meirink Penningmeester    tel: 241419 
Jolanda Hoogterp Bestuurslid        tel: 06-51547376 
Froukje Wiersma Bestuurslid         tel: 241866 
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 Spokentocht	
Oosternijkerk	 	 	
       
24 februari was het in en rondom 
Oosternijkerk griezelen geblazen! Op die zeer 
koude zaterdagavond organiseerde Dorpsbelang samen met een groot 
aantal vrijwilligers voor  
het eerst een Spokentocht. 
 
Zo’n 127 deelnemers verspreid over 19 groepen, werden vanuit de 
dorpshuis de Terp met een geblindeerde bus naar het beginpunt van de 
tocht gebracht. Daar begon de huivering wekkende wandeling van ruim 3 
kilometer vol met spanning en adrenaline verhogende momenten. Geesten. 
Killerclowns gewapend met cirkelzagen. Begraafplaatsen met heksen. 
Enge nauwe doorgangen. Bloederige attributen. Angstaanjagende geluiden 
van monsters en enge beesten. Spoken. Een lijkwagen met doodskist. En 
vele andere weerzinwekkende creaties opeens uit het niets opdoemend. Het 
hield maar niet op!   
 
Toch moest het hoofd zo nu en dan ook koel worden gehouden. Want elke 
groep moest acht letters zien te vergaren tijdens de route. En dat niet alleen, 
ook een mee gegeven rauw ei, moest (samen met het achtletterwoord) héél 
weer in de Terp worden ingeleverd. 
 
Dat was ook de plek waar de deelnemers en de vrijwilligers(sommigen koud 
tot op het bot) elkaar nadien onder een meer relaxte sfeer troffen. Onder het 
genot van een hapje en een drankje werd geconcludeerd, dat dit dan wel de 
eerste Spokentocht was, maar waarschijnlijk niet de laatste.  
 
Alle vrijwilligers nogmaals heel hartelijk dank en wij kunnen zeker stellen dat 
het door jullie inzet een geweldig spektakel is geworden!  
 
Janneke Themmen. 
Dorpsbelang.     
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En het woord dat wij zochten was: K I E K E B O E 
(Door bijna iedereen geraden en ook alle eieren zijn weer heel ingeleverd). 
 
Daarom zijn alle goede uitslagen in een hoge hoed beland en is er onder 
toeziend oog van een notaris een prijswinnaar uit gehaald te weten;  
de groep van Arienne Heeringa. 
 
Van harte! En als prijs kreeg iedereen uit die groep een beker met 
‘spokensnoep’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bartenswei 6    9138 CA Niawier   
Tel 0519-241748 
Email:j.holwerda10@kpnplanet.nl 
 
Verkoopadres: 
v Essentiele Oliën 
v Aloë Vera producten 
v Zechsal Magnesium 
v Rineke Dijkinga Producten 
v Balans Therapie 
v Workshops 
 
Behandelingen op afspraak  
ma t/m za. 
 

Iedere vrijdagavond open/inloop van 19.00 -21.00 
1e zaterdag van de maand inloopmiddag van 13.00-17.00 uur 
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25	jier	lyn	yn		
de	Doarpsskille	
 
 
KOMMISSIE WINDENERGIE OOSTERNIJKERK 
 
Op de jaarvergadering van Dorpsbelang is besloten een 
kommissie in het leven te roepen om te onderzoeken in 
hoeverre het haalbaar is om in Oosternijkerk een windmolen 
te plaatsen. De opbrengst van deze windmolen zou ten goede 
komen aan het sociale/culturele leven in Oosternijkerk. Na 
eerst informatie te hebben ingewonnen bij Dr. v.d. Lugt te 
Ternaard, hebben we contact gezocht met de Stichting 
Windenergie Friesland. De consulent van deze stichting 
heeft ons haarfijn uitgelegd welke weg wij te bewandelen 
hebben tot de uiteindelijke plaatsing van een windmolen. 
Allereerst moeten we een geschikte plek hebben waar zo’n 
molen kan staan. Deze “geschikte plek” is afhankelijk van 
een aantal factoren:  
a. Zo dicht mogelijk bij de kust i.v.m. hoeveelheid wind. 
b. Maximale afstand van 150 meter vanaf een transformator- 
   kast. 
c. Kan de PEB-leiding de stroom verwerken. 
We hebben een inventarisatie gemaakt van de transformator- 
kasten in onze buurt. Volgens het P.E.B. was er in 
Oosternijkerk of ten noorden daarvan voor ons geen trafo-
kast meer beschikbaar omdat: 
- of de PEB-leiding was ongeschikt 
- of er was reeds een optie gelegd op een trafo-kast. 
Hierdoor waren wij genoodzaakt om ten zuiden van 
Oosternijkerk te gaan zoeken. Gelukkig kunnen wij 
vertellen dat wij nu twee plaatsen hebben waarvan de 
eigenaren in principe bereid zijn om mee te werken tot het 
plaatsen van een windmolen. Ook het P.E.B. heeft onze 
optie op de betreffende twee trafo-kasten aangenomen.  
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De volgende stappen die wij nu moeten nemen zijn: 
a. Gemeente: Een principeverklaring tot het geen 

bezwaar  hebben van het plaatsen van een windmolen 
op de betreffende plaatsen. 

b. Financiering: Een verklaring tot het bereid zijn van 
een financiering door een bank. 

c. Voorlopige offerte tot het plaatsen van een 
windmolen. 

d. Subsidieaanvraag bij de NOVEM voor 1994. 
In 1992 bedroeg de subsidie 35% van de bouw- en 
installatiekosten. We weten dat er in 1993 veel 
subsidieaanvragen zijn geweest en dat er veel zijn 
afgewezen omdat er te weinig geld beschikbaar was. 
Halverwege 1994 kunnen we dus pas zeggen of we met 
dit project door kunnen gaan of niet. Krijgen we met 
zo’n afwijzing te maken, dan schort alles een jaar 
op. 

Maar zover is het nog lang niet en er is voor ons nog 
voldoende werk te doen.  
Zoals we straks al aangaven, is het het beste wanneer de 
windmolen zo dicht mogelijk bij de kust komt te staan. 
Daarom willen wij langs deze weg eens bij U informeren of 
U iemand weet die in Oosternijkerk of ten noorden daarvan 
een optie op een trafo-kast en dus bouwplannen voor een 
windmolen heeft. Misschien heeft deze persoon/firma wel 
interesse om met de Kommissie Windenergie Oosternijkerk op 
50/50 basis een windmolen te plaatsen en te exploiteren. 
Laat van U horen!!! 
Het zou een goede zaak zijn als we over een aantal jaren 
een windmolen kunnen laten draaien om het sociaal en 
cultureel leven in Oosternijkerk een steun in de rug te 
kunnen geven. 
 
De Kommissie Windenergie Oosternijkerk, 
Gerrit Brouwer 
Jaap Dijkstra  
Gert Overeem 
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BIB		-	De	Donge	
 
_____________________________________________ 
 
Deze keer komt de BIB rubriek van de Buorren 43, beter bekend als De 
Donge. 
Hier woont Wisam, de meeste lezers kennen hem beter als Sam (36) Al 
Azzazi, samen met zijn vrouw Shams (28) en Benjamin (9 mnd ). 
Sam is in juli 2016 getrouwd met Shams. 
Dochter Alina (8) uit een eerder huwelijk woont in Zweden. 
Toevallig was Sam, toen ik bij hem was, net naar Zweden geweest om 
een aantal dagen met Alina door te brengen. 
Allen dragen de achternaam Al Azzazi. 
 

 
 
Vroeger had de familie Al Azzazi een goudhandel in Bagdad. 

Bedrijf 
in 

Beeld 
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Sam kijkt hierbij terug op een hele mooie tijd. Sam’s vader is goudsmid. 
Tevens runden ze 3 winkels, een groothandel en een sieraden fabriek in 
Bagdad. 
In Bagdad, een stad met 8 miljoen inwoners, zaten veel goudhandelaren. 
In het pand waar de fabriek was gevestigd had de familie Al Azzazi een 
groothandel in goud, een showroom en 1 van de 3 winkels. 
De fabriek was op de 2e verdieping gevestigd, hier werd het goud 
versmolten en fabrieksmatig tot sieraden verwerkt. 
Het goud werd altijd als 24 karaats ingekocht, 24 karaats is zuiver goud. 
Het is 1 van de edelmetalen en is erg zacht van samenstelling, daarom 
wordt het gelegeerd met andere metalen. 
Door het goud met zilver of koper te legeren wordt het goud geschikt 
gemaakt om tot sieraden te verwerken. 
In het Midden Oosten wordt veel 18 karaats ( 75% goud ) en 21 karaats 
( 87.5% ) goud verhandeld. 
In Nederland wordt over het algemeen 14 karaats ( 58.5% ) goud 
gebruikt. Duisland werkt veel met 8 karaats ( 33.3% ). 
 
Sam is in 1997 naar Nederland gekomen. 
Samen met zijn 2 broers ( Sam is de jongste van de broers ), drie zusters 
en beide ouders kwamen ze in Haarlem te wonen. 
Na een jaar verhuisden ze naar Dokkum, zijn ouders wonen daar nog 
steeds. 
Zoals wellicht bekend runt 1 van Sam zijn broers Pizzeria Tropicana in 
Dokkum. 
Sam heeft de koksopleiding op het Friesland College gevolgd. 
Hij verhuisde in 2006 naar Alkmaar. 
Van 2010 tot 2011 was Sam nog actief in de in- en verkoop van oude 
sieraden. 
 
In 2013 kreeg hij een tip van zijn broer dat de Donge te huur stond, 
inmiddels heeft Sam deze gekocht. 
In juni 2013, net voor het dorpsfeest, opende hij zijn zaak. 
Het eerste jaar was heel lastig, omdat De Donge natuurlijk een paar jaar 
dicht was geweest. Dus moest alles vanaf de basis weer opgebouwd 
worden. 
Sinds er vanaf 2014 gebruik gemaakt werd van thuisbezorgd.nl gingen 
de zaken steeds beter lopen. 
80% van de omzet wordt behaald vanuit maaltijden die bezorgd worden. 
Er wordt momenteel in 17 omliggende dorpen bezorgd. 
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Om ervoor te zorgen dat de maaltijden altijd optimaal aankomen wordt er 
in een straal tot 8 km. bezorgd. 
Voor de woensdag en donderdag is er 1 bezorger actief, in het weekend 
zijn er 2 bezorgers beschikbaar. 
Sinds de opening is er veel vernieuwd, de bar is verbouwd en de keuken 
is voorzien van allerlei nieuwe apparatuur. 
 
Sam en Shams zitten vol nieuwe ideeën. 
Zo is er vorig jaar door de verloskundige en Shams een vrouwendag 
georganiseerd, inclusief een cursus voor babymassage rond de 
geboorte. 

 
Vanaf april willen ze op donderdag en vrijdag starten met “lunchtime”. 
Om 12.00 uur kan een ieder dan een uitgebreide lunch nuttigen. 
Ook grotere cateringopdrachten zijn geen probleem. 
Zo is er in het verleden een geheel verzorgde catering geweest waar 
maar liefst 150 mensen van hapjes en drankjes moesten worden 
voorzien. 
Catering op locatie behoort ook tot de mogelijkheden. 
 
Toen er gewerkt werd aan de herinrichting van De Buorren waren Sam 
en Shama bereid om hun openingstijden aan te passen aan de 
werknemers. Hij voorzag hun dan van snacks en maaltijden. 
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Uit eigen ervaring weten we inmiddels dat Sam in staat is om culinaire 
hoogstandjes te presenteren. 
De meest recente OCO jaarvergadering vond plaats in de Donge en 
hierbij werden we verrast met overheerlijke gerechten. 
 

 
  
Ook van Sam heb ik een favorietenlijstje mogen ontvangen: 
1.   Favoriete land   - Egypte/Spanje 
2.   Favoriete stad   - Sharm – el – Sheikh 
3.   Favoriete stad (Nederland) - Amsterdam 
4.   Favoriete auto   - BMW/Mercedes 
5.   Favoriete drankje   - Raki 
6.   Favoriete TV programma  - Fox sport 
7.   Favoriete muziek   - Spaans  
8.   Favoriete sport (hobby)  - zwemmen 
9.   Favoriete maaltijd   - Broodje kip met salade 
10. Favoriete radio zender  - Slam FM 
 
Sam en Shams bedankt voor jullie gastvrijheid. 
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Buorlju	
We sitte allegear wolris foar de televyzje en gelokkich is d’r foar elk wol 
wat. Ja dochs, oanbod genôch. Dêr kin we yndie bliid mei wêze, want wy 
sels sitte foar hiel oare programma’s as jierren lyn. Dat komt, wat ús 
oanbelanget, omdat wy hiel oare programma’s leuk fine èn omdat wy gjin 
rekken mear hoege te hâlden mei ynwenjende bern. Dy leuke 
programma’s, dêr kin wy no gewoan nei sjen! Inkeld is d’r noch wolris ien 
fan de bern thús, mar dêr ferbrekke wy ús eins net mear om en dan 
eamelt it ek wolris, want ja dy stomme kwissen sa as ‘Twee voor twaalf’, 
as ‘Met het mes op tafel’, dêr fine se neat oan. Ik moat sizze, eartiids fûn 
ik sels ek neat oan ‘Twee voor twaalf’ en ek myn âlders seagen wol nei 
programma’s wêr’t ik fan tocht, wat fyn se der oan. Alwer neat gjin nijs 
dus.  
Hawar, sa sit ik de lêste tiid ek wol foar ‘De rijdende rechter” mei meester 
John Reid. Hy hat wat mear swier as syn  foargonger, in aardichheid om 
nei te sjen. John Reid krijt hiel wat op syn buordsje, soest d’r bytiden raar 
fan wurde. Buorlju….wat kinne dy elkoar it libben soer meitsje. Somtiden 
om neat. Slim hear ast sa neist elkoar wenje moast. Faak giet it om in 
sket wat krekt net op it goede plak stiet, as in hûn dy’t altyd blaft, as in 
beam dy’t oerhinget en al syn blêden falle lit op it hiem fan de buorlju. As 
wat ik lesten sjoen ha, dakbedekking op oanelkoar sittende hokken dy’t 
nédich ferfongen wurde moast. De iene woe it graach, mar syn buorman 
woe d’r neat fan witte. Mei de lêste wie net te praten. Wat in folkje. Je 
kinne it sa gek net betinke, as d’r wurdt oer klage. It bin trouwens wol  
konkrete saken, dêr’t mooglik wat oan te dwaan is. Lestiger wurdt it as it 
oer gelûden as luchtsjes giet. Sa wie der lesten in âlder stel dat in 
bromgelûd hearde en dat kaam út de garaazje fan de buorman. Dat miste 
harren net. Dat gelûd kaam fan in bakje wat by de buorman oan de 
muorre hong en dat hie te meitsjen mei de sinnepanielen dy’t de buorman 
op syn dak hie. Fan dat bakje wie alles ôf te lêzen wat de sinnepanielen 
oanbelanget. De buorlju, in jonger stel, tochten d’r hiel oars oer, dat 
bromgelûd koe net by harren weikomme, net fan dat bakje. It bakje hong 
ek noch oan de bûtenmuorre fan de garaazje, dus net oan de muorre it 
tichst by de buorlju. Net sa maklik no. As dan beide partijen harren sechje 
dien hat is dêr it momint dat John Reid yn byld komt. Ien fan de moaiste 
mominten fan de ôflevering fyn ik altyd. Hy springt suver út syn auto en 
bringt in frisse wyn mei. Miskien leit it wol oan syn sjaaltsje dat er dan 
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altyd om hat. Dan knikt hy even nei de kamera, oftewol nei ús. Dêr moat 
ik altyd even om glimkje. Kinst sjen hy hat d’r wer sin oan en de 
problemen lykje suver al minder slim. Hy docht ek altyd syn bêst, lûkt 
alles út de kast. Diskear hie hy in gelûdsman mei naam mei grut 
apparatuer en ek in saakkundige op it mêd fan sinnepanielen. Earst ha 
se sels besocht as sy it gelûd ek hearre koenen, mar nee. Ek de 
apparatuer fong it gelûd net op. Doe hat de saakkundige it bakje besjoen 
wat yn de garaazje hong. It bliek in hiele goedenien te wêzen dy’t hiel stil 
wie. Hmm, lestich. Tsja wat moat je, it âldere stel wie d’r wis fan, it 
bromgelûd wat sy hearden kaam út de garaazje fàn dat bakje. Under de 
harksitting, dy’t dan folget, mei elk syn sechje nochris dwaan en ek de 
saakkundigen komme dan oan it wurd. Doe bliek ek dat it âldere stel in 
gehoartest hân hienen. Dat fûn ik op syn plak, der binne genôch minsken 
mei tinnitus en dan hearst konstant in gelûd wat in oar net hearre kin. Wa 
wit spiele dat hjir ek in rol. No ik wie benijd, wat soe dit opsmite? Mar de 
meester koe d’r net safolle mei, in gelûd kin soms hiel persoanlik wêze. 
Hy woe alinnich dat it jongere stel rubberkes oanbrocht tusken de muorre 
en it bakje (dat wie noch net sa en barde in hiel protte mei sokke bakjes) 
en dat allinnich foar de gemoedsrêst fan de buorlju. In Salomo’s oardiel 
of net, knap! In oare kear gie it oer luchtsjes. Buorman 1 mocht graach in 
sigaarke opstekke, dat die hy al jierren en syn frou bakte op ‘e tiid 
ierappeltsjes op as waarm miel, meast jûns. En dêr hie de buorfrou in 
protte lest fan. Sy koe dy luchtsjes, sawol de ierappel- as de sigarelucht, 
yn harren hûs rûke. Sterker noch, sy waard der net goed fan. Hie lest fan 
pine holle en lei ek wol op bêd, ja dy luchtsjes hiene har goed yn de tange. 
Ek woe sy d’r op oan dat de frou fan buorman 1 net allinnich jûns 
ierappels bakte, mar faker op in dei. Soms sels moarns betiid en dan 
middeis en dan jûns wer, gewoan om har te pesten. Dat wie dryst praat, 
mar har man prate mei har mei, je soene it hast leauwe. Buorman siet d’r 
totaal net mei, der wie neat fan oan sei hy: hoesa syn frou bakte trije kear 
deis ierappels,  wa docht soks? en hy stuts noch mar wer ris in sigaarke 
op. Dizze man hie net myn sympaty, mar ik koe him gjin ongelyk jaan. 
Wêr lei it no oan, dat de ien de luchtsjes rûke koe fan de oare? Dat lei 
oan de pypkes op it dak, dy’t de lucht fan de ôfsûchkap ôffierden en dy 
pypkes stiene flak neist elkoar. D’r wiene fêst mear yn de strjitte mei 
deselde opstelling op it dak, mar dy hiene blykber gjin lest. Hawar dizze 
argewaasje hie it iene stel hielendal yn ‘e macht, krekt sa as it gelûd it 
oare stel yn ‘e macht hie. Minsken geane bytiden fier yn wat se beweare 
en ek yn wat se oer en tsjin elkoar sizze. Ferskriklik. As de argewaasje 
mar lang genôch duorret, begjin je blykber sels dingen te betinken, sa as 



28 
 

de frou hjir boppe, dy’t tocht dat de buorfrou om har te pesten trije kear 
deis ierappels bakte. It like my praat fan neat. Gelokkich komt dan 
meester John Reid lâns om de boel te skikken en hooplik wat op te 
frissen. Dat is faak wol nédich. No ha wy sels gjin lest fan de buorlju, no 
ja miskien oan de iene kant wolris wat gelûdsoerlêst, mar dan moat je 
mar net neist in skoalle wenjen gean. It duorret ek meast mar krekt even 
en dan is it ynienen wer stil. Bern mei blykber graach raze en balte, ha 
we sels ek fêst dyn doe’t we jong wienen. De buorlju oan de oare kant 
raze en balte net, dy hearre we net en fierder ha we ek gjin lest wol ik 
leauwe. Blêden, stekken, pypkes, luchtsjes as rare gelûden, nee ik kin sa 
neat betinke! Dat kin fan harren kant fansels wol oars wêze. Eltse kear 
as ik nei De rijdende rechter sjoch tink ik, we moatte dochs mar ris prate 
al is it mar oer de hage, je wit mar noait. Wy ha nammentlik beammen 
mei blêden en ek in blaffende hûn. Hoe graach ik John Reid ek kommen 
sjen mei, sels sit ik net op him en syn sjaaltsje te wachtsjen. Mar je wit 
mar noait, ik sil meikoarten dy kant mar ris út, nei de buorlju! 
         AWB 
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Peuterspeelzaal " De Bernejister" uit Oosternijkerk. 
 
Peuterspeelzaal de Bernejister is gevestigd in de basisschool de Foeke Sjoerds 
Skoalle. De peuters hebben daar hun eigen lokaal en een afgescheiden plein, 
zodat de peuters zich er veilig kunnen voelen en toch alvast een stukje van de 
sfeer van de basisschool kunnen proeven.  
    
Wat een drukke tijd hebben we achter de rug. In de vorige Skille konden 
we al lezen dat de peuters op dat moment met smart zaten te wachten 
op de komst van Sinterklaas en z’n pieten, en wat was het een feest dat 
de Goedheiligman 5 december bij de peuters in de klas mocht zijn. Alle 
peuters mochten deze ochtend komen. Ze mochten bij de Sint op schoot. 
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Waar de een het nog wat spannend vond, een ander had hier totaal geen 
moeite mee.  
Nadat de Sint naar de andere groepen was gegaan, kregen ze bezoek 
van een mevrouw die wel eens bij Juf Afke wou kijken omdat ze ook 
graag juf wou worden.  Ze had alleen een koffer gevonden op de 
parkeerplaats. En wat daar allemaal in zat… Allemaal kleding van de 
Goedheiligman! Dat moest natuurlijk gepast worden. Wel stiekem 
natuurlijk. Dat mocht de Sint natuurlijk niet weten.  Wat een plezier 
hadden de kinderen. 
Aan het eind van de ochtend kreeg iedereen nog een mooi cadeau, de 
pieten hadden deze natuurlijk achtergelaten en kon iedereen tevreden 
naar huis.  
 
 
Toen was het alweer tijd voor de kerst. Leuke kerstknutsels werden er 
weer gemaakt den er werd een liedje ingestudeerd welke de peuters 
tijdens het Kerstfeest in de kerk mochten zingen. Wat hebben ze goed 
hun best gedaan!  
Alle peuters, broertjes en zusjes, pakes en beppes en ouders werden 
fijne feestdagen toegewenst en een fijne jaarwisseling. 
 
Na de vakantie werd er gewerkt aan het winterthema. Moffen, 
sneeuwvlokjes en andere mooie winterknutsels werden er gemaakt. Ook 
hebben ze met nepsneeuw gespeeld. Dit was voor de meeste peuters 
een waar feest! De hele tafel, en de rest, onder het scheerschuim. Lekker 
kliederen.. 
Tevens maakten de peuters een boswandeling. Zo zagen ze 
paddestoelen, sneeuwklokjes en bomen met blauwe stippen.  
Nog voor net voor de vakantie begon ging de 
groep van donderdag naar de bibliotheek. 
Hier werd het verhaal uit het prenteboek van 
het jaar, “sssst, de tijger slaapt”, verteld. 
Uiteindelijk werd hij wakker gemaakt door 
een ooievaar die een ballon kapot prikte met 
een snavel. Alle vrienden van de jarige tijger 
hadden een feestje voor hem georganiseerd 
en alles versierd toen hij lag te slapen.  
Samen werd een mooie taart gemaakt, en 
kon er nog gespeeld worden.  
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Dat de peuters goed zijn in verjaardagen vieren weten we al een beetje, 
maar we mochten ook juf Afke haar verjaardag vieren. Iedereen was 
deze dag welkom op de peuter en juf Afke ontving van iedereen een 
mooie tekening of een ander mooi knutselwerkje, samen met een mooi 
boeket bloemen.  

Alles was mooi versierd met slingers en ballonnen. Wat een verassing 
voor juf! Namens de peuters, juffen en ouders; van harte gefeliciteerd met 
deze mooie leeftijd! Nu kan er genoten worden van het echte winterweer, 
en vieren de peuters vakantie.  
 
Mochten ouders geïnteresseerd zijn in de adviesaanvragen of wat meer over De 
Bernejister / SKF willen weten, dan kunnen zij de rode LEESMAP VOOR 
OUDERS inzien. Deze map staat in de hal in de vensterbank van het hoge raam 
naast de deur. In deze map zitten ook de gegevens die de GGD nodig acht voor 
“de Bernejister.”Mochten er vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet, maar 
neem dan contact op met een van de oudercommissieleden. 
Wilt u uw peuter opgeven, dan kan dit via www.kinderopvangfriesland.nl. U kunt 
dan doorklikken naar peuteropvang, en dan vervolgens het online 
inschrijfformulier invullen. Voor vragen hierover of overige vragen kunt u 
natuurlijk ook terecht bij  juf Afke Jongeling 0519- 241918 of 06-13575848 Zij is 
op het mobiele nummer ook even voor de school begint tot net na 12u te 
bereiken. 
Tijden peuters: Ma t/m do 8:30-12:00u  
Wie eens een kijkje wil komen nemen bij de Bernejister is natuurlijk van 
harte welkom!!!  
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REUK NY		FOEKE		SJOERDS	SKOALLE	
 
Op 3 maart 2018 was het 150 jaar geleden dat 
het christelijk onderwijs in Oosternijkerk van 
start ging. Drie jaar eerder, in 1865 richtten 
Gerrit Sinia, Yme Stiemsma en Anne Blom uit 
ons dorp en P. van Eizenga en J. Jager van 
Metslawier en Niawier al een vereniging voor 
christelijk onderwijs op.  
Daar kan natuurlijk niet onopgemerkt aan 
worden voorbijgegaan. Daarom is er een 
werkgroep in het leven geroepen die een 
schoolreünie aan het voorbereiden is. 
De datum waarop die reünie plaats zal vinden is gesteld op: 
 

Zaterdag 26 mei 2018 
Deelname is gratis! 

 
Als locaties zullen dorpshuis De Terp en uiteraard het schoolgebouw 
gebruikt worden. De aanvangstijd zal om 13.00 uur zijn, terwijl de 
opening om 13.30 zal geschieden door een aantal (voormalige) 
directeuren van de school.  
Daarna wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om eens goed bij te 
praten met klasgenoten, vrienden en bekenden. Verschillende 
activiteiten worden voorbereid en zullen aan de deelnemers bekend 
gemaakt worden. Om die deelnemers is het natuurlijk in eerste instantie 
te doen. De werkgroep verzamelde intussen al bijna 200 e-mailadressen 
van oud-leerlingen en oud-onderwijzers.  
Oud-leerlingen worden nadrukkelijk verzocht om hun e-mailadres 
door te geven op: reunyfss@gmail.com. 
Vanaf 1 maart 2018 is ook de opgave voor de reünie gestart: alle 
bekende e-mailadressen hebben een opgaveformulier toegestuurd 
gekregen met het verzoek dat formulier in te vullen en op te sturen. Er 
zijn al enkele tientallen opgaven binnen. 
Nadrukkelijk wordt hier gesteld dat ook de deelnemers uit Oosternijkerk 
zich op moeten geven. Dit i.v.m. de beschikbare accomodatie en de 
voorraad die het bestuur van dorpshuis de Terp moet inslaan. De Terp 
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geeft namelijk de gelegenheid aan de mensen die van ver komen om 
tussen 12 en 1 uur een eenvoudige maaltijd te genieten, terwijl er na 5 
uur ook nog een Chinees buffet kan worden geserveerd, dus:  
Oosternijkerkers ook opgeven m.b.v. het opgaveformulier !! 
Bij deze dorpskrant is dat antwoordformulier ingesloten. De oud-
leerlingen die hun e-mailadres hebben doorgegeven krijgen dit formulier 
digitaal aangeleverd, de Oosternijkerkers krijgen deze als extra service 
via De Doarpsskille thuisbezorgd. Het zal vooral handig zijn voor 
diegenen die niet over een computer beschikken. Ingevulde formulieren 
kunnen in de brievenbus van de school worden ingeleverd. 
 
Verdere informatie: 
Facebook: 
Reüny Foeke Sjoerds Skoalle 2018 
CBS Foeke Sjoerds Skoalle 
Reinder Tolsma Oude Foto’s Oosternijkerk 
Website: 
http://arlanta.nl/scholen/oosternijkerk.html 
 
We hebben uw hulp nodig! 
De werkgroep heeft in overleg met de redactie van De Doarpsskille het 
plan opgevat om zo mogelijk een EXTRA EDYSJE van De Doarpsskille 
uit te brengen om het jubileum van de school te vieren en om de 
reünisten als aandenken mee te geven. Een aantal oud-leerlingen heeft 
al gereageerd en een bijdrage opgestuurd, maar..... de stapel (?) is nog 
erg dun: daar kan nog veel meer bij! 
Dus schrijf ook iets met als thema: 
Mijn herinneringen aan de Foeke Sjoerds Skoalle! 
Uw bijdrage kan (liefst zsm!) gezonden worden aan: 
r.tolsma01@knid.nl 
 
Wie worden er verwacht op de Reüny? 
In principe iedereen die de school heeft bezocht, in een ver verleden of 
nog niet zo lang geleden, of u momenteel in Oosternijkerk woont of waar 
ook ter wereld, op uw komst wordt gerekend! 
Ook in dit nummer van De Doarpsskille publiceren we weer een aantal 
schoolfoto’s met daarop potentiële deelnemers aan de reünie, deze keer 
uit het schooljaar 1982; deze leerlingen van toen zijn nu dus tussen de 
40 en 50 jaar. Maar natuurlijk verwachten we ook leerlingen uit 1962, 
1999, 1954....  
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Klas 3 en 4 1982 

Klas 5 en 6 1982 
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Kleuters 1982 

Klas 1 en 2 1982 
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Financiën 
O ja, nog even iets anders. Deelname aan de schoolreünie is gratis, 
maar er worden natuurlijk wel kosten gemaakt. Arlanta (het 
schoolbestuur) en de NAM geven een bijdrage en ook de 
Middenstanders in ons dorp hebben medewerking toegezegd. Intussen 
(stand per 10 maart) hebben de volgende bedrijven geldelijke steun 
gegeven, de andere zullen spoedig volgen !! 
 
Piet de Boer, fourage e.d. 
Faber bloementransport 
Kapsalon Geartsje 
Meinsma bouwkundig ontwerpbureau 
Moai mei blommen 
P.M. Themmen loonbedrijf 
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Biljartvereniging	
		”De	Terp”		
 
LIBRE – 1e seizoenshelft 
In oktober 2017 zijn we met 12 man 
weer aan een nieuwe seizoen begonnen. Elke maandagavond vanaf ca. 
19:00 uur zijn de eerste schermutselingen een feit. Inmiddels is de eerste 
seizoenshelft voorbij wat resulteert in onderstaande stand. 
 

Naam gespeeld winst gelijk verlies punten bonus totaal doel 

Klaas Brouwer 11 9 0 2 18 10 28 37 

Rudi Groenwold 11 8 0 3 16 8 24 16 

Anne v.d. Heide 11 6 1 4 13 5 18 18 

Lolke Bergema 11 5 1 5 11 6 17 26 

Foppe Heeringa 11 5 0 6 10 6 16 60 

Jen Sjoerdsma 11 6 0 5 12 4 16 52 

Klaas Groen 11 6 0 5 12 3 15 32 

Thom Schroor 11 5 0 6 10 4 14 78 

Cor van Elk 11 4 0 7 8 4 12 26 

Fokke v.d. Weij 11 5 0 6 10 2 12 25 

Piet v.d. Ploeg 11 4 0 7 8 2 10 35 

Jan Bergmans 11 2 0 9 4 2 6 15 
 
“KERST-BILJARTEN” 
Rond de kerstdagen hebben we elk jaar een gezellige avond waar we 
een ander spel spelen wat we normaal niet doen. Dit jaar hebben we een 
maat-toernooi gespeeld “alles van de gemakkelijkste”. Hierbij mag per 
stoot bepaald worden wat de speelbal is die dan de andere beide ballen 
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moet raken om een punt te scoren. Er werden 5 teams geformeerd en 
van de beide maten per team werd het gezamenlijke gemiddelde 
berekend. Iedere speler kreeg als limiet van het aantal te scoren punten 
1/3 van zijn doel opgelegd. Dit om te voorkomen dat een partij in één 
beurt uit zou zijn. Aan het eind van de avond bleken Jen en Anne het 
beste team te vormen. Zij wisten alle 4 partijen te winnen en zo de 
vleesprijzen te bemachtigen. 
 
WISSELBEKER OOSTERNIJKERK – NES 
Op maandag 22 januari werd dan eindelijk de 2e wedstrijd om de 
wisselbeker tegen onze rivalen uit Nes gestreden. De 1e wedstrijd had al 
op 7 december 2016 plaats gevonden en in de tussentijd was het maar 
steeds niet gelukt om een geschikte datum of voldoende deelnemers te 
vinden. 
De strijd om de wisselbeker bestaat uit 2 wedstrijden 7 tegen 7. Er zijn 
dus 14 punten te verdienen. De 1e wedstrijd in Nes was destijds door 
Oosternijkerk gewonnen met 6-8. Een gelijkspel volstond dus om de 
beker te mogen behouden. De spelers uit Nes bleken echter deze avond 
niet tegen ons opgewassen. Het werd nu een 10-4 overwinning voor 
Oosternijkerk en de beker blijft dus nog een jaar in ons bezit. 
 
10 OVER ROOD – OPEN OOSTERNIJKERK 
Op zaterdag 27 januari 2018 hebben we het 3e open Oosternijkerk 10 
over rood – toernooi georganiseerd. Hier kwamen 8 liefhebbers op af, 6 
van de biljart club, één ander uit Oosternijkerk en nog een ex-
Oosternijkerker.  
Er werd in 2 poules van 4 gespeeld, met daarna 2 halve finales en een 
finale. In de 1e halve finale stond de nummer 2 uit poule A, Theunis 
Torensma, tegenover de winnaar van poule B, Jen Sjoerdsma. Na een 
spannende wedstrijd wist Jen uiteindelijk met 10-9 te winnen. In de 2e 
halve finale wist de winnaar van poule A, Durk Bergema, met dezelfde 
cijfers te winnen van de nummer 2 van poule B, Klaas Brouwer. 
Het was trouwens een toernooi met vele spannende wedstrijden, want 
liefst 9 van de totaal 15 wedstrijden eindigden in 10-9. 
In de finale was het verschil iets groter en wist Durk Bergema met 10-5 
Jen Sjoerdsma te verslaan. 
 
Vlak voor aanvang van het 10 over rood toernooi kregen wij als 
vereniging het bericht dat ons trouwe lid Thom Schroor getroffen is door 
een erg vervelende ziekte. Hij zal daardoor de rest van het seizoen in 
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ieder geval moeten missen. Wij wensen Thom heel veel sterkte en 
beterschap. 
 
BANDSTOTEN 
In de winterperiode spelen wij tussen de beide seizoenshelften Libre een 
halve competitie bandstoten. Om diverse redenen doet niet iedereen hier 
aan mee en bleef er dit keer een groepje van 7 spelers over. 
Ondanks dat nog niet alle wedstrijden gespeeld zijn is de eindstand 
hiervan toch al bekend en gaat dit jaar Foppe Heeringa er met de 
overwinning van door. 
 

Naam gespeeld winst gelijk verlies punten bonus totaal doel 

Foppe Heeringa 7 6 0 1 12 5 17 34 

Klaas Brouwer 7 5 1 1 11 4 15 27 

Fokke v.d. Weij 7 4 1 2 9 4 13 15 

Klaas Groen 7 3 0 4 6 3 9 22 

Cor van Elk 6 3 0 3 6 1 7 15 

Jen Sjoerdsma 6 2 0 4 4 1 5 35 

Anne v.d. Heide 5 1 0 4 2 1 3 15 

Jan Bergmans 7 1 0 6 2 1 3 10 
 
LIBRE – 2e seizoenshelft 
Inmiddels is de 2e seizoenshelft Libre al weer volop in gang. De 
wedstrijden tot nu toe laten wel zien dat de stand halverwege de 
competitie geen garantie is voor de stand aan het einde van het seizoen. 
De koploper is iets minder in vorm en vanuit het middenveld dienen zich 
nog een paar kandidaten voor de titel aan. Het wordt dus nog een 
spannende strijd de niet te voorspellen is. 
 
Mocht het biljarten je een leuke hobby lijken en overweeg je om vanaf 
oktober ook mee te gaan spelen kom dan gerust eens langs op een 
maandag avond. Dan kun je alvast een beetje sfeer proeven en 
misschien is er ruimte om ook even een balletje te stoten. 
 
KB 
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Ropta	Boys	
In 2018 is er op voetbal gebied nog weinig spannends te vermelden. Na 
de verdiende winterstop is de competitie inmiddels hervat. Maar koning 
winter heeft hier anders over gedacht en heeft door vorst en sneeuwval 
alweer menig wedstrijd doen afgelasten. Enig voordeel hiervan is wel dat 
we momenteel, na jaren van wachten, weer eens op de schaats kunnen. 
Dit zal wel betekenen dat er veel wedstrijden door de week ingehaald 
moeten worden, dus veel activiteit op Sportpark de Vifer de komende 
weken! 
Zaterdag 6 januari werd de 22e crossloop van vv Ropta Boys gehouden 
onder prima omstandigheden. Met weinig wind en zelfs af en toe het 
zonnetje erbij was het uitstekend weer voor de crossloop. 

’s Ochtends was het de beurt aan de jeugd. Vanwege verplichtingen in 
de zaal konden niet alle teams aanwezig zijn maar gelukkig waren er nog 
43 deelnemers die de longen uit hun lijf liepen.  

De organisatie, bestaande uit Gert van der Meulen, Lolke Bergema en 
Henk van Dekken, liet om half elf het startschot vallen en rond half twaalf 
werden de prijzen uitgereikt door oud voorzitter van het jeugdbestuur 
Sietske Torensma.  

’s Middags was het de beurt aan de volwassenen. Om half twee 
vertrokken 31 deelnemers voor een prachtige wandeltocht van 10 
kilometer door verschillende buurtdorpen. 

Om half drie was het startschot van de crossloop voor senioren. 35 
deelnemers liepen het parcours van 7,7 kilometer (2 deelnemers 
verkozen de korte route van 6 kilometer) onder prachtige 
weersomstandigheden.Al snel werd duidelijk dat er geen maat stond op 
Jimke Haaksma deze middag. Hij was duidelijk de sterkste en finishte na 
31:26 minuten op sportpark de Fiver ruim voor de rest van het veld. 

Om half vijf werden de prijzen uitgereikt van de verschillende categorieën 
door voorzitter Theunis Linthof. Ook nam hij de nieuwjaarstoespraak voor 
zijn rekening waar het jaar 2017 kort werd doorgenomen en tevens een 
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vooruitblik op 2018. Uiteraard werd de organisatie bedankt en tevens alle 
vrijwilligers die hierbij geholpen hebben.Na de toespraak was het tijd voor 
een hapje en een drankje om het nieuwe jaar goed in te luiden. Kortom 
een prachtige dag op sportpark de Fiver bij vv Ropta Boys.  

Uitslag senioren vv Ropta Boys 2018 
Positie Naam tijd prijs 

1 Jimke Haaksma 31:26:00 
1e RB2 en 
algeheel winnaar 

2 Jacob Eelkema 
32:20:00 

 

1e 
buitencategorie 
heren 

3 Anco Dijkstra 33:12:00 2e RB2 

4 Peter Braaksma     

5 Tim van der Voort   1e RB1 

6 Erik de Vries   2e RB1 

7 Rudi Torensma   3e RB1 

8 Jan de Vries   1e RB3 

9 Andries Visser   3e RB2 

10 Edwin de Vries     

11 Durk Slager     

12 Kees Kool     

13 Sander Braaksma     

14 
Douwe Jaap 
Meinsma   

  

15 Nick van der Voort     

16 Dennis van der Wal     
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17 Martin Kool     

18 Erwin Ytsma     

19 Renze Haaksma     

20 Jelle Wagenaar     

21 Wiebe Tursktra   1e 45+ 

22 Anke Mollema   

1e 
buitencategorie 
dames 

23 Yorrick Elzinga     

24 Simon Dijkstra     

25 Aukje Weidenaar     

26 Marten Meinema     

27 Sietze Verbeek   2e RB3 

28 Janny van Dijk     

29 Johannes de Groot     

30 Arnold Nutma   2e 45+ 

31 Anja Bandstra     

32 
Minke van der 
Wagen     

33 Geziene Meinsma     

34 Tietsia Weidenaar     

35 Klaas Dijkstra     
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Uitslag jeugd vv Ropta Boys 2018 
JO9-1   JO13-1   

1e Bauke Jan Faber 1e 
Jelmar 
Wagenaar 

2e Lars Dijck 2e Marcus Weidenaar 

3e Tieme van der Wagen 3e Nick Dijck 

JO9-2   MO13-1   

1e Tjitte Kuilboer 1e Suzanna Allema 

    2e Hester Torensma 

JO9-3   JO15-1   

1e Charlotte Snip 1e Gerwin Haaksma 

2e Ydwer de Vreeze 2e Jelmer Torensma 

3e Lieke Anniek Jongeling 3e Jacob Ids Rispens 

        

JO9-4   JO15-2   

1e 
Wiebe Jan van 
Driesum 1e Roan van der Meulen 

2e Hidde Weidenaar 2e Jan Bandstra 

3e Pieter Meindertsma 3e Jelmer Castelein 

        

JO11-2   MO17-1   

1e Iwan Brouwer 1e Nel Bakker 

2e Ties Weidenaar 2e Pietrik Weidenaar 

3e Wybren de Vries   
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MO11-
1   

1e Suzanne Torensma 

2e Wytske Meirink 

3e Hilde Pauzinga 

  

  

 

Ropta	Boys	gaat	voor	nieuwe	
dug	outs!	
Zoals de meeste lezers die wel eens bij Ropta Boys langs gaan zullen 
weten heeft Ropta Boys al jaren dezelfde dug-outs langs het veld staan. 
De huidige dug-outs zijn dan ook flink verouderd.  
 
In het kader van gastvrijheid en veiligheid wil de club dan ook nieuwe 
dug outs aanschaffen. De huidige dug outs bieden niet genoeg plaats 
aan de wisselspelers en technische staf van zowel Ropta Boys als de 
bezoekers. Bovendien staan de dug outs gevaarlijk dicht op het veld. Al 
menig speler heeft in het heetst van de strijd een botsing met de dug 
outs maar nauwelijks of helemaal niet kunnen voorkomen. Daarnaast 
zijn dug outs van zwaar beton en baksteen niet bepaald veilig te 
noemen.  
 
Daarom ondernemen wij nu actie. Hierbij hebben we echter wel de hulp 
van onze leden, supporters, sponsoren en dorpsgenoten nodig! Na de 
onverwachte uitgave voor de pupillengoals van vorig jaar is ook dit een 
flinke uitgave. Daarom hebben we een crowdfundingactie opgezet om 
de benodigde fondsen in te zamelen.  
 
Steun Ropta Boys via: 
https://crowdfundingvooramateurverenigingen.nl/ropta-boys/home  
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DE	SOPSLEEF	
 
 
Een nieuwe lente, een nieuw geluid in deze rubriek. Ik ben Anita Kriele 
en neem het stokje over van Erna Brouwer. Bedankt Erna! 
 
Laat ik me kort voorstellen: ik woon met Patrick in het ‘witte huisje’ aan 
de Bartenswei. Van oorsprong ben ik een Drentse, met Zweedse 
voorouders.  Ik woonde begin jaren 80 in de VS en ging daar naar de 
high school.  
Terug in Nederland studeerde ik sociale wetenschappen en milieukunde. 
Daarna werkte ik voornamelijk als adviseur. Sinds kort zet ik mij in als 
vrijwilliger bij Het Bolwerk in Dokkum.  
Mijn hobbies zijn ambachtelijk desembrood bakken, kleinschalig 
kaasmaken (gewassen rode korstkaas is mijn favoriet) en 
(moes)tuinieren. Ik ben een gediplomeerd imker. En natuurlijk hou ik van: 
koken! 
 
Deze keer in de Sopsleef: Sipelsop van Nijtsjerkster sipels. 
 
 
Ingrediënten voor Sipelsop (4 porties) 
• 1 kg uien 
• 2 knoflookteentjes 

(eventueel)  
• 50 gram boter 
• 1 liter groentebouillon  
• 50 gram bloem 
• 1 laurierblaadje (eventueel) 
• snufje zout en versgemalen 

zwarte peper 
• snufje nootmuskaat (liefst 

van de noot geraspt) 
• 4 eieren 
• 150 gram Friese Nagelkaas, geraspt 
• stevig stokbrood, in sneetjes 
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Keukengerei: oven (met grill), braadpan, eierpannetje en eiersnijder. 
Totale tijdsduur: 90 minuten. 
 
Bereiden 
Stap 1. Pel de uien. Snij ze grof in ringen. Snipper de knoflook. Verhit de 
boter in een zware braadpan, fruit de uien en de knoflook. Stoof alles 
daarna tot het zacht en lichtbruin is en gaat karamelliseren (circa 30 
minuten). Kook intussen de eieren hard in 7-8 minuten. Voeg nu aan het 
uienmengsel goed roerend de bloem toe, laat de bloem garen en giet dan 
beetje bij beetje de groentebouillon erbij. Voeg eventueel nu het 
laurierblaadje toe. Breng de soep al roerend aan de kook en laat deze 
een paar minuten zachtjes doorkoken. Breng de soep verder op smaak 
met zout en peper, en (versgeraspte) nootmuskaat. Laat de soep 
ongeveer 45 minuten op een zacht vuur pruttelen. Zet alvast de grill aan 
op 250 graden. Haal voor het opscheppen het laurierblaadje er uit. 

Stap 2. Pel de eieren en maak ze fijn met de eiersnijder (prakken kan 
ook). Verdeel de eieren over 4 soepkommen. Giet er de hete soep over 
en leg bovenop iedere kom soep een snee stokbrood. Strooi daar de 
geraspte nagelkaas overheen en zet de kommen kort onder de grill zodat 
de kaas mooi gratineert. Blijf er wel even bij, want het kan hard gaan.  

Eet smakelijk! 

Tip: De soep leent zich goed om in te vriezen. Maak dan een dubbele, of 
driedubbele portie. Na het ontdooien en op temperatuur brengen, de grill 
voorverwarmen en stap 2 doorlopen. 
 
Tip2: In een extra gevulde variant past Friese droge worst. Snij de worst 
in stukken en verwarm ze mee tegen het einde van de kooktijd. 

 
 
Deze rubriek zet Friese gerechten graag in de schijnwerpers. Heeft u/heb 
jij een suggestie (ook al is het recept er niet meer), mail dan naar 
anitakriele@live.nl.  
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PUZEL		
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PAADWIZER	
 
 

Doarpsbelang D. Holwerda 242212 
Groencommissie C. Miedema 571173 
Doarpshûs De Terp  D. Wolsink 241486 
Foeke Sjoerds Skoalle  241530 
Protestantse Gemeente A. Bremer  241937 
Koar Sjong de Heare T. Stiemsma-Walda 321688 
U.D.I. S. Faber 06-

22676016 
Drumband U.D.I. P. de Boer 241230 
Bernejister Afke Jongeling 241918 
Biljertferiening De Terp L. Bergema 241704 
S.S.S. Aukje Weidenaar 720306 
Iisferiening H. Zijlstra 241313 
Jeugdhonk ’t Terpke jhoosternijkerk@gmail.com  
Doarpsklaverjassen J. Bergmans 241754 
Klaverjasclub  
Nocht en Wille 

G. Cuperus 241686 

Keatsferiening  
De Trije Doarpen 

Yme Braaksma (Niawier) 241611 

De Bûnte Flinters N. Wagenaar-Iedema 241777 
Ropta Boys T. Linthof 241706 
OCO  P. Hoogland 241284 
Oars Aktyf H. Dijkstra 242085 
Dartclub Easternijtsjerk Siemen Weidenaar 06-

18150569 
De Laatste Eer G. Post-de Boer 241199 
Koersbalvereniging ON A. Wolsink 241613 
Burenhulpdienst  A. Kuiper-Wijtsma 241384 
Wijkagent  
Harry van der Laan 

harry.van.der.laan@politie.nl 0900-8844 

Ynternet: 
Nijtsjerk----------------------------------------------------www.oosternijkerk.com 
Skoalle--------------------------------www.foekesjoerds-pcbodongeradeel.nl 
Ropta Boys-------------------------------------------------------www.roptaboys.nl 
Protestantse Gemeente Oosternijkerk--------------ww.pg-oosternijkerk.nl 
Moat der wat feroare wurde? Lit it witte oan Anneke Weidenaar (ynf. op bls. 1) 
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	AGENDA	
 
 

Maart 
24 Lentematinee 
24 Doarpsskille 184 verschijnt 
28  Paaseieren verven op school 
31 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
 
April 
6 Dorpsklaverjassen 
14  Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
19 Oars Aktyf 
27 Koningsdag – diverse activiteiten 
28  Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
 
Mei 
12  Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
15-18  Avond Vierdaagse 
26  Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
26 Reünie Foeke Sjoerdsskoalle 
26 Speciale editie Doarpsskille verschijnt 
 
Juni 
1 Kopij inleveren Doarpsskille 185 
2 11 dorpshuizenfietstocht 
6 Buurtvolleybal 
7 Redaktievergadering 
8 Buurtvolleybal 
9 Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
23  Oud papier naar container aan de Lyts Ein 
30 Uitvoering SSS 
30 Doarpskille 185 verschijnt 
 
 
 


